
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 1/2112/ 22الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (13161)  صحيفة الرأي

 21 أشهر 11 – 8مخزون القمح والشعير يغطي احتياجات المملكة من  1

 22 توقيع اتفاقية تعاون جمركي مع روسيا 2

 22 التهرب الضريبي من أهم اإلشكاالت وآثاره السلبية أكبر على الفقراء: المرصد االقتصادي 3

 26 لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية تزور مؤسسات سوق رأس المال 4

 

 (16133) صحيفة الدستور

 21  مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال 121تفاقية لتزويد المملكة بـ ا 1

 21  اجراءات سابقة ساهمت في تراجع عمل سلطة العقبة: الملقي 2

 21 %21تراجع الطلب على االسمنت محليا بنسبة  6

 23  العمل على حل مشكالت النقل بين االردن والعراق: وزير النقل  4

 23  العام الماضي  مليون دينار صادرات االردن من االلبسة" 161" 2

 23 2112االردن لم يعكس انخفاض اسعار النفط على موازنه " صندوق النقد"  3

 

 (3114) صحيفة العرب اليوم

 1 %6.2اتفاق نيابي حكومي على رفع أسعار الكهرباء  1

 14 ية العراقيةســاحة لتـبادل البضـائع على الحدود االردن 2

 14 دوالر 48.21برنت يرتفع متجاوزا  3

 14 ارتفاع أسعار البيض غير مبرر": حماية المستهلك" 4

 14 2114معدل البطالة بالمملكة في الربع االخير من عام %  12.6 5

 15 الشهر المقبل%  11توقعات بتخفيض أسعار المحروقات  6

 15 قرار إلزام الشركات بتعويض خسائر المنخفض مخالف قانونيا": اتحاد التأمين" 7

 

 (6628)  صحيفة الغد

 9أ  "تجارة عمان"تبحث تشغيل منتسبيها مع " الزراعيين" 1

 2ب  تقليص الضرائب يتيح للقطاع السياحي التقاط أنفاسه: خبراء 2

 3ب  مجلس الوزراء يطلع على قرار ترخيص حزمة ترددات 6

 3ب  تحليل اقتصادي/ تواضع النمو وتنامي العجز يفاقمان الدين العام  4
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13 Gov’t, House panel reach compromise over electricity tariffs  1 

13 Lawmakers failed us — industrialists 2 

13 Shell to supply Jordan with liquefied gas for five years  3 
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